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Informator ma na celu przekazanie wiedzy na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie, faktów i mitów z nim związanych oraz miejsc 

udzielania pomocy ofiarom, a także sprawcom przemocy w rodzinie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE? 

 

 
 

 

 

ZAPAMIĘTAJ!!! 

Przemoc jest przestępstwem. Nawet po wielu 

latach możesz szukać pomocy. Nigdy nie jest za 

późno, aby powiedzieć nie! 

 

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

 jest intencjonalna 

 siły są nierówne 

 narusza prawa i dobra osobiste 

 powoduje cierpienie i ból 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób 

wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w 

szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 

utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 

psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy 

moralne u osób dotkniętych przemocą. 



 

Postać i formy przemocy w rodzinie 

 

Przemoc może mieć postać: 

 przemocy fizycznej, np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, 

przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, 

bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w 

kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, 

użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie 

koniecznej pomocy,  

itp. 

 przemocy psychicznej, np. wyśmiewanie poglądów, religii, 

pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez 

odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, 

wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna 

(kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), 

domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, 

degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, 

zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,  

 przemocy seksualnej, np. wymuszanie pożycia seksualnego, 

wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, 

wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy 

współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka 

zachowań seksualnych kobiety, itp. 

 przemocy ekonomicznej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, 

uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie 

podstawowych, materialnych potrzeb rodziny,  

itp. 

 

 

 

 



 

DLACZEGO OSOBY DOZNAJĄCE PRZEMOCY NIE SZUKAJĄ POMOCY?    

Warto zastanowić się, dlaczego osoby, w tym głównie kobiety, doznające 

przemocy w rodzinie, nie szukają pomocy. Odpowiedzi dotyczą wielu 

aspektów:  

 Odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera. 
Ofiara przemocy może być zastraszona przez partnera, który grozi 

jej śmiercią lub śmiercią jej dzieci, jeśli prawda o przemocy wyjdzie 

na jaw.  

 Odczuwają wstyd i upokorzenie. 
Osoba doświadczająca przemocy może być przekonana, że przemoc 

dotyczy tylko jej osoby, inni zaś nie mają takich kłopotów.  Może 

czuć się winna, może myśleć, że gdyby była lepsza, ataki agresji nie 

występowałyby. Może także uważać, że nie zasługuje na żadną 

pomoc a nawet mieć przekonanie, że zasłużyła na swój los.  

 Są zależne finansowo do partnera. 
Ofiara przemocy, szczególnie kobieta często jest uzależniona od 

partnera, który jest jedynym żywicielem rodziny. Może być 

przekonana, że nie będzie w stanie sama utrzymywać dzieci.  

 Posiadają błędne przekonania. 
Osoba doświadczająca przemocy może żyć w przekonaniu, że w 

każdym małżeństwie istnieje przemoc bądź, że skutki przemocy są 

zbyt małe, by komukolwiek o tym mówić. Może też żywić nadzieję, 

że przemoc była incydentalna, a sam partner zmieni się na lepsze 

lub uważać, że przemoc jest sprawą rodzinną i nie można liczyć na 

pomoc z zewnątrz.  

 Utraciły wiarę w pomoc. 
Ofiara przemocy mogła szukać pomocy, ale okazała się ona mało 

skuteczna. Niektóre osoby doświadczające przemocy chcą utrzymać 

małżeństwo nawet za cenę cierpienia, ze względu na wartości 

religijne lub tradycje kulturowe. 



MITY NA TEMAT PRZEMOCY 

 

PRZEMOC W RODZINIE TO PRYWATNA SPRAWA, NIKT NIE POWINIEN SIĘ 

WTRĄCAĆ 

Przemoc, wykorzystywanie, bicie, gwałcenie, okradanie bliskich jest przestępstwem ściganym przez 

prawo, tak samo groźnym jak przemoc wobec obcych; fakt zawarcia małżeństwa czy mieszkania pod 

jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na krzywdzenie innych. 

PRZEMOC W RODZINIE ZDARZA SIĘ TYLKO W RODZINACH Z MARGINESU 

SPOŁECZNEGO 

Przemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu 

wykształcenia czy sytuacji materialnej. 

PRZEMOC MA MIEJSCE WTEDY, GDY WIDOCZNE SĄ ŚLADY NA CIELE OFIARY 

Przemoc występuje w różnych formach, nie zawsze jej efekty są widoczne w postaci obrażeń ciała. 

Przemoc to także poniżanie, obelgi, wyśmiewanie, grożenie czy zmuszanie do określonych 

zachowań. 

JEŚLI KTOŚ JEST BITY, TO ZNACZY, ŻE NA TO ZASŁUŻYŁ 

Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, poniżanie czy maltretowanie, bez względu na to co zrobił, 

czy powiedział. 

NIKT NIE POWINIEN INTERWENIOWAĆ W SPRAWACH RODZINNYCH 

Przemoc domowa nie jest „sprawą rodzinną”, lecz przestępstwem ściganym przez prawo. 

OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE AKCEPTUJĄ PRZEMOC 

Ofiary zawsze próbują się bronić, ich działania często są jednak mało skuteczne. 

TO BYŁ JEDNORAZOWY INCYDENT, KTÓRY SIĘ NIE POWTÓRZY 

Przemoc w rodzinie rzadko pojawia się tylko raz; jeśli nie zostaną podjęte skuteczne działania 

wobec sprawcy, przemoc się powtarza.  

GDYBY SYTUACJA BYŁA TAKA OKROPNA, OFIARA ODESZŁABY OD SPRAWCY 

Przemoc doznawana od bliskiego człowieka jest rzeczą naprawdę straszną, ofiary rzeczywiście 

cierpią, a to, że nie odchodzą, wynika zwykle z ich zależności od sprawcy. 

PRZYCZYNĄ PRZEMOCY W RODZINIE JEST ALKOHOL 

Picie alkoholu, chociaż towarzyszy przemocy często, jednak bynajmniej nie zawsze. 

GWAŁT W MAŁŻEŃSTWIE NIE ISTNIEJE 

W rozumieniu prawa gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu 

lub do wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp (art. 1197 k.k.); 

dotyczy to również osób bliskich. 

OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC WOBEC BLISKICH SĄ CHORE PSYCHICZNIE 

Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobami psychicznymi; przemoc to 

demonstracja siły i chęć przejęcia całkowitej kontroli nad drugą osobą. 



 

CZY ZNASZ SWOJE PODSTAWOWE PRAWA? 

Zastanów się, czy są one respektowane przez Twojego partnera i 

bliskich? 

 

§ Masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy 

§ Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu. 

§ Masz prawo do szacunku i godnego traktowania. 

§  Masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania, także wtedy, 

kiedy jest ono niezgodne ze zdaniem innych. 

§ Masz prawo do współuczstniczenia w podejmowaniu decyzji 

dotyczących spraw domu, rodziny, dzieci i wydatków. 

§ Twoje potrzeby są równie ważne, jak potrzeby partnera. 

§ Masz prawo popełniać błędy. 

§ Masz prawo do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną, 

przyjaciółmi. 

§ Masz prawo szukać profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteś 

niezadowolona/y lub zaniepokojona/y tym, co dzieje się w domu. 

 

 

MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ 

ŁAMANE!!! 

 

 

 



 

CYKLE PRZEMOCY W RODZINIE 

 

 
Związki, w których występuje przemoc fizyczna ze strony partnera 

przechodzą zazwyczaj przez trzy fazy powtarzającego się cyklu: 

 

 

1) FAZA NARASTANIA NAPIĘCIA 

W tej fazie Twój partner jest zazwyczaj napięty i poirytowany. Osoba 

doświadczająca przemocy stara się go uspokajać, nie dawać powodów do 

ataku, na przykład poprzez dbanie o staranne wypełnianie domowych 

obowiązków. Zaczyna się zastanawiać, nad tym co może zrobić, żeby 

uniknąć kolejnej awantury. 

 

2) FAZA OSTREJ PRZEMOCY 

W tej fazie osoba stosująca przemoc staje się gwałtowna, wpada w szał, 

nawet drobiazg może wywołać agresję. Możesz wtedy doznać pobicia, 

zranienia. Najczęściej wtedy zapada decyzja o poszukiwaniu pomocy, 

wezwaniu policji, itp. 

  

3) FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA 

W tej fazie wszystko się zmienia. Sprawca staje się opanowany i szuka 

sposobu na usprawiedliwienie. Przeprasza za swoje zachowanie, obiecuje 

poprawę. Jest czuły i troskliwy, zapewnia o swojej miłości, przynosi 

prezenty. Partner/ka zaczyna wierzyć, że to co się stało jest incydentem I 

więcej się nie powtórzy.  

Faza miodowego miesiąca zazwyczaj nie trwa długo. Po jakimś czasie 

napięcie znowu powraca I cały cykl przemocy się powtarza. Z biegiem 

czasu przemoc staje sie coraz gwałtowniejsza I dotkliwsza, zaś fazy 

pojednania trwają krócej. Cykliczność przemocy często jest przyczyną 

trudności z podjęciem działań mających na celu zatrzymanie przemocy. 

 

 

 

 

 



PRZEMOC W ŚWIETLE PRAWA 

 

 Przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna i ekonomiczna popełniana 

na szkodę osób najbliższych jest przestępstwem. W zależności od tego, 

jaką przybiera formę, czy ma charakter jednorazowy, czy też powtarza się, 

jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego. 

 Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako 

przestępstwo znęcania się nad rodziną (art. 207 Kodeksu Karnego), 

za które grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.  

 Jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem lub, jeżeli 

osoba pokrzywdzona targnie się na własne życie, sprawca podlega 

karze pozbawienia wolności odpowiednio do 10 i 12 lat. 

 Przestępstwo znęcania się jest przestępstwem ściganym z urzędu, 

czyli do wszczęcia postępowania karnego nie potrzebne jest 

osobiste zawiadomienie o przestępstwie. Jeżeli policja posiada 

informacje wskazujące na to, że w domu stosowana jest przemoc 

lub zostanie zawiadomiona przez sąsiadów, lekarza, organizację, do 

której pokrzywdzona zgłosiła się o pomoc, może i powinna 

wszcząć postępowanie. Jednak funkcjonariusze policji najczęściej 

tego nie robią z urzędu, czekają na inicjatywę członków rodziny. 

 Zawiadomienie o przestępstwie można złożyć ustnie na 

komisariacie policji lub w prokuraturze albo pisemnie, najlepiej 

listem poleconym. W przypadku, gdy nie ma dowodów na 

powtarzalność zachowań agresywnych lub przemoc przyjmuje 

postać jednorazowego pobicia ściganie odbywać się będzie z art. 

156 lub 157 Kodeksu Karnego. Jeżeli pobicie spowodowało u 

ofiary uszkodzenie ciała, którego leczenie trwało dłużej niż 7 dni, 

ściganie tego rodzaju przestępstw zgodnie z art. 157 Kodeksu 

Karnego odbywa się także z urzędu (chyba, że mąż lub partner 

wykaże, że działał nieumyślnie). W przypadku naruszeń ciała 

trwających nie dłużej niż 7 dni ściganie na podstawie art. 157 § 4 

Kodeksu Karnego odbywa się z oskarżenia prywatnego, tzn., że 

osoba pokrzywdzona sama lub jej pełnomocnik może wnieść i 

popierać oskarżenie przed sądem. 

 W trakcie prowadzonego dochodzenia organy ścigania mają za 



zadanie wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy, zebrać i 

zabezpieczyć dowody popełnienia przestępstwa. Policja jednak nie 

zawsze właściwie wywiązuje się ze swojej roli. Dlatego też osoba 

pokrzywdzona powinna sama zbierać dowody. Im więcej materiału 

dowodowego tym większa szansa na ukaranie sprawcy. 

Dowodów świadczących o znęcaniu się może być wiele. 

 Jeżeli pokrzywdzona kobieta doznała obrażeń ciała, powinna 

zgłosić się do lekarza. Nie musi robić obdukcji u lekarza sądowego. 

Wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie i zapis w dokumentacji 

medycznej stwierdzający, że ofiara zgłosiła się i doznała 

określonych urazów. W razie wątpliwości prokuratura powoła 

biegłego sądowego, który oceni charakter doznanych obrażeń oraz 

okres, na jaki spowodowały one niezdolność do pracy.  

 Ofiara powinna domagać się, aby policja za każdym razem 

wypełniała Niebieskie Karty. Stanowią one ważny dowód w 

sprawie.  

 Zalecane jest prowadzenie własnego kalendarza, w którym 

powinny być zapisywane daty wszystkich incydentów, świadków 

awantur  

 Niezwykle ważne dla sprawy są zeznania sąsiadów, znajomych, 

którzy widzieli ślady pobicia, słyszeli krzyki lub wiedzą z 

opowieści o stosowanej przemocy.  

 Wskazane jest nagrywanie awantur, gróźb i innych wypowiedzi 

sprawcy świadczących o znęcaniu się psychicznym.  

 Jeżeli poszkodowana posiada aparat fotograficzny lub ma go jej 

sąsiadka lub znajomy, powinny zostać sfotografowane ślady 

zniszczeń w mieszkaniu, podarte ubranie oraz obrażenia, których 

doznała kobieta.  

Konsekwencja i wytrwałość oraz współpraca z policją zwiększa szanse na 

to, że sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. 

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim nie 

tylko za znęcanie się fizyczne lub psychiczne, ale także za: 

- zmuszanie, tj. używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu 

zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się - (art. 191 k.k.); 

- zgwałcenie (art. 197 k.k.). Uwaga! Przestępstwo to popełnia każdy, kto 



przemocą zmusza inną osobę do stosunku płciowego. Także wtedy, gdy 

robi to mąż gwałcąc własną żonę.  

- uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego - (art. 209 k.k); 

- kradzież na szkodę osoby najbliższej (tj. wtedy, gdy zabiera rzeczy 

wspólne lub żony) - art. 278 i 279 k.k); 

- niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdolnym do użytku mienia 

cudzego- art. 288 k.k.); 

-rozpijanie małoletniego poprzez dostarczanie mu napojów alkoholowych, 

ułatwianie mu ich spożywania, lub nakłanianie do spożywania takich 

napojów - art. 208 k.k.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAMIĘTAJ!!! 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. 

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony 

osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej 

stronie! 

 

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom: 

 - Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112, 

 - prokuraturę. 

Policjant ma obowiązek: 

* zapewnienia bezpieczeństwa (art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji - policjanci, wykonując czynności, mają prawo zatrzymywania 

sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego); 

* przekazania informacji o interweniujących policjantach (stopień, 

imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba 

jednostki, w której pełnią służbę); 

* przekazania, na wniosek sądu lub prokuratury, dokumentacji 

policyjnej jako dowodów w postępowaniu; 

* uczestniczenia, na wniosek sądu, jako świadkowie w sprawie karnej. 

Prokurator w toku postępowania przygotowawczego ma prawo do: 

 oddania podejrzanego pod dozór Policji z zakazem kontaktowania 

się z pokrzywdzonym; 

 oddania podejrzanego pod dozór Policji zamiast zastosowania 

tymczasowego aresztowania, pod warunkiem że oskarżony w 

wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z 

pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu; 

 nakazania podejrzanemu opuszczenia lokalu mieszkalnego 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym - jeżeli zachodzi 

uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z 

użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem 

takiego przestępstwa groził. 

 

 

 

 

 



Masz też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która 

krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę. 

PAMIĘTAJ!!! 

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, 

prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez 

względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie 

gorzej. 

Jeżeli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania wobec 

Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz się wycofać, pamiętaj, że złożone przez 

Ciebie dotychczas zeznania nie będą mogły być wykorzystane przez 

prawne instytucje działające po to, aby Ci pomóc. Dlatego zanim 

podejmiesz taką decyzję, zastanów się i skonsultuj ją z psychologiem, 

terapeutą lub inną osobą pomagającą ofiarom przemocy w rodzinie, np. w 

specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie, ośrodku 

interwencji kryzysowej. 

PAMIĘTAJ!!! 

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe - możesz z nią 

walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich. 

Jak to możliwe? 

 

Zrób dwa kroki: 

1. Krok pierwszy - zanotuj przebieg zdarzenia (pamięć bywa 

zawodna): 

Kto Cię skrzywdził?  

Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy w rodzinie?  

Kiedy to się stało?  

Na czym polegała przemoc? (awantura, krzyk, lżenie, bicie, kopanie, 

rzucanie sprzętami, niszczenie sprzętów, bicie dzieci, groźby pobicia, 

groźby zabicia, wyrzucanie z domu, inne - podać jakie?)  

Kto widział, słyszał przebieg zdarzenia?  

Kto interweniował? (imię i nazwisko policjanta, jego numer służbowy, 

jednostka) 

Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej 

sprawie? 

Jak często dochodzi do przemocy w Twoim domu? (raz w miesiącu, raz na 

tydzień, częściej) 

Kiedy to się wydarzyło poprzednim razem? 

Czy przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu? 



Czy zawsze krzywdzi Cię ten sam sprawca? 

Czy sprawca był już karany sądownie za czyn podobny? 

Czy wobec sprawcy sąd zastosował dozór kuratora sądowego? 

 

2. Krok drugi - do kogo możesz zwrócić się o pomoc? 

Czy kiedykolwiek korzystałeś/korzystałaś z pomocy instytucji lub 

organizacji obowiązanych do udzielania pomocy? 

 

Jeżeli: "TAK", to z pomocy jakich instytucji lub organizacji? 

 

Jeżeli: "NIE", to poniżej podajemy Ci nazwy instytucji i organizacji, z 

których pomocy możesz skorzystać i się do nich zwrócić: 

 

      * Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych, 

bytowych i prawnych. 

 

      * Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym, 

socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji 

lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości. 

 

      * Ośrodki interwencji kryzysowej - zapewnią schronienie Tobie i Twojej 

rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i 

wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan 

pomocy. 

 

      * Ośrodki wsparcia - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy 

jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w 

przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej. 

 

      * Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 

zapewnią bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą 

przemocy w rodzinie, oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym: 

pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, 

oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują 

plan pomocy. 

 

      * Prokuratura, Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o 

przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę 

Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej. 



 

      * Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach 

rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci. 

 

      * Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o 

doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy 

specjalistycznych poradni lekarskich. 

 

 * Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - jeżeli przemocy 

w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z 

wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub 

uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu. 

  

 Wykaz instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy na terenie 

Powiatu Piotrkowskiego 

 
Lp Nazwa instytucji Adres instytucji  Telefon  e-mail 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

1 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

 

97-300 Piotrków 
Tryb. 

ul. 3 Maja 33 

(0-44) 732 31 64 pcpr@powiat-piotrkow.pl 

2 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 97-300 Piotrków 

Tryb. 

ul. 3 Maja 33 

(0-44) 732 32 21 oik@powiat-piotrkow.pl 

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 

3 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Aleksandrowie 

Aleksandrów 39B 

26-337 Aleksandrów 

(0-44) 756 00 13 gopsalek@poczta.onet.pl 

4 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czarnocinie 

ul.Główna 142 

97-318 Czarnocin 

(0-44) 616 51 81 gopsczarnocin@op.pl 

5 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gorzkowicach 

ul. Kwiatowa 4 

97-350 Gorzkowice 

(0-44) 681 80 26 opsgorzk@poczta.onet.pl 

6 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Grabicy 

Grabica 66 

97-306 Grabica 

(0-44) 616 11 60 gopsgrabica@gazeta.pl 

7 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łękach Szlacheckich 

Łęki Szlacheckie 
13D 

97-352 Łęki 

Szlacheckie 

(0-44) 787 53 87 gops@lekiszlacheckie.pl 

8 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Moszczenicy 

Kosów, ul. Główna 

23 
97-310 Moszczenica 

(0-44) 616 95 97 gops@moszczenica.pl 

9 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ręcznie 

ul. Piotrkowska 5 

97-510 Ręczno 

(0-44) 781 38 18 recznogops@interia.pl 



10 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Woli 
Krzysztoporskiej 

ul. Szkolna 6 

97-371 Wola 
Krzysztoporska 

(o-44) 616 32 84 gops@wola-

kszysztoporska.pl 

11 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wolborzu 

ul. Sportowa 7 

97-320 Wolbórz 

(0-44) 616 44 78 gops@wolborz.ugm.pl 

12 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rozprzy 

Rynek Piastowski 10 

97-340 Rozprza 

(0-44) 615 80 66 opsrozprza@wp.pl 

13 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sulejowie 

ul. Targowa 20, 

97-330 Sulejów 

(0-44) 616 20 33 mopssulej@wp.pl 

GMINNE KOMISJE DO SPRAW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

14 GKRPA w Aleksandrowie Aleksandrów 39B 

26-337 Aleksandrów 

44 756 00 27 

wew. 37 

gopsalek@poczta.onet.pl 

15 GKRPA w Czarnocinie 

Punkt konsultacyjny (śr 12.30-

15.00) 

ul.Główna 142 

97-318 Czarnocin 

44 616 51 17 gopsczarnocin@op.pl 

16 GKRPA w Gorzkowicach  ul. Kwiatowa 4 

97-350 Gorzkowice 

(0-44) 681 80 06 

wew.34 

opsgorzk@poczta.onet.pl 

17 GKRPA w Grabicy Grabica 66 

97-306 Grabica 

(0-44) 616 11 60 gopsgrabica@gazeta.pl 

18 GKRPA w Łękach Szlacheckich Łęki Szlacheckie 

13D 

97-352 Łęki 
Szlacheckie 

(0-44) 787 53 87 gops@lekiszlacheckie.pl 

19 GKRPA w Moszczenicy Urząd Gminy w 
Moszczenicy, 

ul. Kosowska 1, 

97-310 Moszczenica 

(0-44) 616 9625 

wew. 126 

ug@moszczenica.pl 

20 GKRPA w Woli Krzysztoporskiej 

Punkt Konsultacyjny (pn 16.00-

18.00, śr 9.00-12.00) 

Gminny Ośrodek 

Kultury, ul. 

Południowa 2, pokój 
11 

0691200865 

 

- 

20 GKRPA w Wolborzu 
Punkt Konsultacyjny (wt 16.00-

19.00, śr 15.00-17.00) 

ul. Sportowa 7 
97-320 Wolbórz 

(0-44) 616 44 78 gops@wolborz.ugm.pl 

21 GKRPA w Ręcznie 

Punkt Konsultacyjny (czw 9.00-

14.00) 

ul. Piotrkowska 5 

97-510 Ręczno 

(0-44) 781 38 18 recznogops@interia.pl 

22 GKDRPA w Rozprzy 

Punkt Konsultacyjny (wt 16.00-

19.00, czw 1530-18.00) 
 

Urząd Gminy w 

Rozprzy, 

al. 900-lecia 3 
97-340 Rozprza 

(0-44) 615 80 54 ug@rozprza.pl 

23 GKRPA w Sulejowie  
Punkt Konsultacyjny  

 

 

ul. Targowa 20  
97-330 Sulejów 

(0-44) 616 26 59 

(0-44) 616 20 33 

mopssulej@wp.pl 

POLICJA 

 Komenda Miejska Policji w 97-300 Piotrków (0-44) 647 94  



Piotrkowie Trybunalskim Tryb. 

ul. Szkolna 30/38 

62,  (0-44) 647 

92 06, tel. 
zaufania     (0-

44) 647 94 44                

(0-44) 647 90 90  

 Komisariat Policji w Wolborzu ul. Warszawska 3 

97-320 Wolbórz 

(0-44) 616 48 06   

 Posterunek Policji w Moszczenicy ul. Piotrkowska 11 

97-310 Moszczenica 

(0-44) 616 96 30  

 Komisariat Policji w Sulejowie Sulejów 
ul. Szkolna 5 

(0-44) 630 23 10  

 Komisariat Policji w 
Gorzkowicach 

ul. Szkolna 3 
97-350 Gorzkowice 

(0-44) 681 80 07  

 Komisariat Policji w Woli 

Krzysztoporskiej 

97-371 Wola 

Krzysztop. 
ul. Południowa 2 

(0-44) 616 30 07  

INNE 

 Centrum Edukacji i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Kamocin 

97-306 Grabica 

(0-44) 616 19 34  

 

 

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów: 

 

 * Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

"Niebieska Linia" tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna 

od poniedziałku do soboty w godzinach 800-2200, w niedziele i święta w 

godzinach 800-1600), tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, 

czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700-2100),  

 Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. 

 

 * Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy 

połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 

930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat). 

 

WAŻNE 

Na skutek wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" informacja dotycząca 

Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu 

interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. 

Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę 

oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania 

mailto:niebieskalinia@niebieskalinia.info


na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu 

i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji. 

 

 

 


